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Sörfjärdens intresseförening  
Verksamhetsberättelse 2016-17 
 
Styrelsen har haft tre möten samt fortlöpande mejl- och telefonkontakt 
under verksamhetsåret. 

Årsmötet 2016 hölls den 10 juli. Följande personer valdes till styrelse 
m.m: 
Ordförande: 
Ulrika Danielsson, 1 år 
Kassör: 
Ulla-Britt Andersson (kvarstår 1 år) 
Ledamöter: 
Anders Paulsson (kvarstår 1 år) 
Camilla Fryckstedt (2 år) 
Inger Hasselberg (2 år) 
Suppleanter: 
Ellen Nathanson (kvarstår 1 år) 
Bengt Holmberg (2 år) 
Revisorer: 
Johan Hansing (kvarstår 1 år) 
Staffan Modin 2 år 
Revisorssuppleanter: 
Anders Hemmingsson (kvarstår 1 år) 
Lisa Hasselberg 2 år 
Valberedning 
Titti Bexelius, sammankallande (kvarstår 1 år) 
Anita Hellström 2 år 
 
 
Informationsblad från föreningen 
Ett informationsblad delades ut i alla brevlådor en vecka före midsommar, 
ett antal affischer sattes också upp. All information publicerades också på 
hemsidan. 

 

Hjärtstartare 
En hjärtstartare finns nu på plats i Sörfjärden, på Brovägen 15 hos Jan 
Silén. Anders Paulsson och Bengt Holmberg har lagt ner ett intensivt 
arbete för att genomföra projektet. Två demonstrationsdagar har 
genomförts med utmärkta insatser av bl.a. Urban Björstadius. 
Hjärtstartaren har anmälts till hjärtstartarregistret, hjartstartarregistret.se  
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Midsommarfirande 2017 
Midsommarfirandet genomfördes enligt traditionerna. Klädning av 
stången fungerade utmärkt. Massor av glada människor mötte upp runt 
stången kl 15, musikanter strömmade till och vädret var bra. Ulrika 
hälsade välkommen och presenterade styrelsen. Inger, Camilla och Ulrika 
hjälptes åt att leda sång och dans. 200 godispåsar delas ut och bullar och 
saft gick åt i mängder.  

 

Strandstädning 2017 

Städning av stranden genomfördes fredag 7/7 kl 17. Tack till de tappra 
som ställde upp! 

 

Hemsida och Facebook 

Information läggs fortlöpande ut på vår hemsida www.sorfjarden.se 
Alla föreningar i Sörfjärden är välkomna att publicera sin information där. 
Vi informerar också i Facebook-gruppen Sörfjärden. 
Intresseföreningen har en mejladress: 
sorfjardens.intresseforening@gmail.com 

 

Bidrag 

Intresseföreningen ger bidrag i första hand till medlemmar som ordnar 
öppna aktiviteter. Sommarsalongen 2017 får 500 kr för barnaktiviteter. 
Ansökningar om bidrag ska komma in skriftligt till styrelsen.  

 

Medlemsavgift 

Avgiften är fortfarande 100 kr per hushåll och år. En nyhet är att betalning 
kan ske med Swish till 070 57 00 614. 

 

Styrelsen 
 
Ulrika Danielsson Ulla Britt Andersson  
 
Inger Hasselberg Anders Paulsson 
 
Camilla Fryckstedt  
 
Bengt Holmberg Ellen Nathanson 


